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Gå på opdagelse
I de nye muligheder i Indenrigsministeriets journaler, DSK-kartotek og tinglysningsmateriale der nu
kan ses på Arkivalieronline.

Indenrigsministeriets journaler 1848-1940
200 journaler (kaldet ”resolutionsprotokoller”) med registre fra Indenrigsministeriets Kommune- og
Købstadskontor. Materialet omfatter ca. 100.000 billedfiler, og rækker helt frem til det første
besættelsesår 1940. Du kan finde mange forskelligartede oplysninger i protokollerne i samlingen
‘Indenrigsministeriet 1848-‘ under ”Øvrige samlinger”.
Det er kun protokollerne og de tilhørende registre fra perioden 1848-1940, der nu er blevet
digitaliseret, men de gør det nemt at få et overblik over sagerne og deres indhold. Sagsakterne skal
forsat bestilles og benyttes på en læsesal.

Kartotekskort over sønderjyske soldater fra 1. verdenskrig
I 1936 blev foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere – DSK – stiftet.
Medlemskartoteket fra Sønderborg afdeling består af 661 medlemskort og kan ses under
”Sønderjylland og Hertugdømmerne”. Kortene indeholder et foto af soldaten, oplysninger om navn
og regiment samt oplysninger om, hvorvidt han har været såret eller krigsfange. F.eks. Christian F.
Andersen:

Tinglysningsmateriale for det nørrejyske område
Den sidste del af det skannede tinglysningsmateriale for det nørrejyske område. Materialet dækker
perioden fra 1800-tallets begyndelse og frem til starten af 1900-tallet og kan ses under ”Find en
ejendom”.
God fornøjelse fra Yrsa
______________________________________________________________________________

Gotisk Studiegruppe skal arbejde med gennemgang af bogen:

Udgivet af foreningen DIS – Odense.
Gruppen kan være på max. 10 deltagere. Der er ledige pladser I gruppen.
Vil du være med?
Tilmelding tirsdage eller på mail annie(snabela)dkdata.dk
Oplys venligst, om du har bogen eller jeg skal bestille den. Udgift ca. 120 kr.
Gruppen mødes: Tirsdag d. 13. september, 4. Oktober, 1. November samt 4 gange i 2017
Jeg vil introducere/lede gruppen, men der er tale om et fælles arbejde og ikke undervisning.
Gruppen skal arbejde med fælles opgaver og tekster men der vil ikke være mulighed for at
få hjælp til egne tekster.
Her henvises til andre medlemmer i foreningen ved tirsdagsmøder.
Annie Aabin
______________________________________________________________________________

Bøger/Link anbefalet af medlemmer
“Vi mødes I Brugsen” af Kristian Ditlev Jensen
Danmarkshistorie set gennem de varer, vi købte. Samvirke.
COOp har digitaliseret alle Samvirke fra 1928 til i dag.
Der kan søges på årstal/måned-temaer- e-arkivet
Link: classic.samvirke.dk/alle-magasiner
Annie Aabin
______________________________________________________________________________

Historiske Dage i Øksnehallen
9.-10. april 2016 – begge dage kl. 10-18.
Målet med Historiske Dage er at øge interessen i den brede befolkning for historien og dermed
skabe øget bevidsthed om, hvem vi er, hvad der har formet os, og hvilke kræfter der påvirker os og
skaber forandringer og udvikling.
I modsætning til andre historiefestivaler handler Historiske Dage ikke om én historisk periode eller
begivenhed. Historiske Dage ønsker at tilbyde det bedste inden for formidlingen af historien i al sin
mangfoldighed.
Hvad sker der på Historiske Dage?

Se mere på: http://www.historiske-dage.dk/
Hans Mølgaard
______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i april 2016
Tirsdag den 5. april 2016 – Medlemmernes egen aften
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget
materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre
Tirsdag den 12. april 2016
Temaaften – Hans Mølgaard fortæller om nogen af Københavns Stadsarkivs mange muligheder.
Med udgangspunkt i egne forfædre. Viser forskellige typer arkivalier, som kan fortælle mere om
forfædrene.
Tirsdag den 19. april 2016 – Medlemmernes egen aften
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale
med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

Tirsdag den 26. april 2016
Foredrag af Gitte Bergendorff Høstbro - Forbrydelsens ansigt.
Foredraget tager afsæt i de fotos og historier, der er i bogen “Forbrydelsens Ansigt” samt historien
om bogens begyndelse. Foredraget handler om forbrydere og offentlige fruentimmere og om
historierne bag disse og om straffene. Der fortælles om mennesker der kom på den forkerte side af
kanten – enten de ville eller ej. Hør om fortællingen om de mange skæbner.
Tirsdag den 3. maj 2016
Afslutning af forårssæsonen med det bestilte smørrebrød og en lille en til halsen.

______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
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